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Gemensam Information och TjänsteSamordning 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Anteckningar Regional beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg 
 
Datum:  2020-10-22 
Tid:  kl. 13:00-16:00  
Plats:  Skype 
 
Deltagare: Anne-Charlotte Larsson, Björn Gunnarsson, Christer Nygren, Jessica Ek, Johanna Junkvist 
Lindau, Karolina Wolmhag, Krister Bergqvist, Lena Arvidsson, Maria Fredriksson, Solveig Högberg 
 

1. Föregående minnesanteckning 
https://www.vastkom.se/gits/samsa/organisation/regionalberedningsgruppsamordnadhv
o.4.3866560e15ce9b20f9bd17e9.html 
 
Anteckning: Inga synpunkter 
 

Informationspunkter 

2. Återkoppling ledningsrådet 5 oktober 
https://www.vastkom.se/gits/samsa/organisation/ledningsrad.4.3866560e15ce9b20f9bce
f71.html?folder=19.47edd5e216ffdb5867c58509&sv.url=12.4b128cfa15d2f63d86f1ee83 
 
Anteckning: FVM: Option 1 är framflyttat och beräknad uppstart i november. Förväntat 
beslut på ledningsrådets decembermöte avseende beslutsnivå på gemensam rutin. SITIV har 
godkänt begäran från ledningsrådet om tillskott i budget. Förslag till förvaltningsplan 2021 
tas fram till Ledningsrådets möte i december. Ledningsrådet beslutade att godkänna 
föreslagen samtyckesrutin med vissa tillägg samt att förslag till ett regiongemensamt 
material avseende patientinformation vid samtycke ska tas fram. Underlag till omläsning av 
innehåll i acceptanstestmiljön ska granskas av dataskyddsombud från kommun och Västra 
Götalandsregionen innan beslut. 
 

3. Återkoppling arbetsgrupper 
a. Förutsättningar för fler användare av SIP i SAMSA 
För att möjliggöra för fler verksamheter att ansluta sig till SAMSA IT-tjänst kommer 
katalogstrukturen i SAMSA IT-tjänst att anpassas till det. Etapp 1 blir skolan. 
 
Anteckning: Förevisade förslag från Arbetsgrupp rutin och Arbetsgrupp utveckling på skola i 
katalogen. Ny behörighetsblankett som är anpassad för skolan tas fram. Implementering sker 
antingen den 15:e december eller dessförinnan om tekniska förutsättningar finns att skapa 
förändringen utan avbrott i IT-tjänsten. Fråga om hur det ser ut med införlivande av skolorna 
i SAMSA i de olika delregionerna gav att det ser väldigt olika ut med olika förutsättningar. 
Privata skolor hanteras som kommunala skolor i dagsläget. Frågeställningar SIP i SAMSA för 
skolor kontra FVM diskuterades. 
Återkoppling från Jessica Ek till Arbetsgrupp SIP:  Ett fantastiskt arbete av alla deltagare 
inklusive kommunikatör Josefin Lans 
Förtydligande av SIP processen presenterades av Jessica Ek. Se bildpresentation 
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b. Ny version SAMSA IT-tjänst  
Det blir en ny version av SAMSA IT-tjänst den 15 december. Den största förändringen blir att 
Planeringsmeddelandet och Vårdbegäran/förberedd vårdbegäran får ett nytt utseende som 
vi tror kommer att underlätta för användarna och förbättra informationsflödet. Leverantören 
jobbar nu för full med ändringarna och Arbetsgrupp utveckling får förhandsvisningar och 
möjlighet att påverka. 
 
Anteckning: Informationsvägar beskrevs vid installation av ny version i IT-tjänsten SAMSA. 
Viktigt att den nya organisationsmodellen stödjer spridande av information. Strategi för 
informationsspridning behöver revideras och en ny tas fram. Informationen från 
leverantören är teknisk och behöver översättas för att tillgängliggöras till verksamheten. 
Kommunikationen behöver vara tvåvägs. GITS operativ förvaltning återkommer med 
information till nästa möte. 
 

4. Följeforskning KFi 
Kommunforskning i Västsverige – KFi- har precis färdigställt delrapport 2 ” En studie av 
implementeringen av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Västra Götalandsregionen”. Just nu pågår analysarbete av den enkät som varit ute i 
september och som besvarats av SAMSA-användare inom kommun, vårdcentral och sjukhus. 
En slutrapport planeras till slutet av november. 
 
Anteckning: Utkast skickades av KFi till de som intervjuades. Nu är den färdig för att 
distribueras i linjen och publiceras på vårdsamverkans hemsida. Lång tid mellan frågor 
ställdes till de intervjuade tills rapporten var klar. 
 

5. Webbkollen 
I november månad 2020 kommer en gemensam nationell uppföljning av 
utskrivningsprocessen att genomföras och Ledningsrådet har sagt ja till att Västra Götaland 
ska delta. Syftet är att få en nationell bild av patientens upplevelse och erfarenhet av 
utskrivningen från sjukhus och den fortsatta vården och omsorgen i hemmet.  
Berörda personer rings upp 3–7 dagar efter utskrivning av utsedd person och resultatet från 
samtalet registreras i webbkollen, som är ett IT-stöd för uppföljning. Det tillhandahålls gratis 
från SKR, som även har tagit fram färdiga frågor.  
 
Anteckning: Kräver resurser på lokal nivå och föreslås att hanteras av fast vårdkontakt. 
Återkopplingen från diskussionerna under dagens möte tas med till GITS operativ förvaltning. 
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Dialogpunkter 

6. Genomförandet av förvaltningsplanen på lokal, delregional och regional nivå 
Hur knyts arbetet inom samordnad hälsa, vård och omsorg samman?  
 
Anteckning: Punkten ströks för att tas upp på nästa möte 
 

7. Distansmöte 
Flera frågor runt Teams och SAMSA har dykt upp. Det finns en problematik med att använda 
molntjänster som vi behöver inventera i delregionerna med ett antal frågor.  
Har ni tänkt använda Teams för distansmöten kopplat till SAMSA? Hur har ni löst den 

säkerhetssmässiga frågeställningen rörande samtal i en molntjänst som kan innehålla känslig 

information om den enskilde? 

I SAMSA används idag en knapp för att skapa länkar som pekar på VGR-IT:s ”Skype för 

företags” miljö. När man avinstallerar Skype för företag krävs det att en plugin laddas i 

webbläsaren för att genomföra mötet. Har denna förändring testats i den lokala IT-miljön för 

att säkra att utrustning såsom kamera och ljud fungerar tillfredsställande? 

 

Anteckning: Diskussionen på mötet gav att detta är en lokal fråga att man uppfyller de 

säkerhetsmässiga och tekniska förutsättningar att hålla distansmöten. 

8. Samtyckesrutinen     Linn Wallér 
På Ledningsrådet den 5 oktober antogs samtyckesrutinen med några mindre korrigeringar, 
som dock ej påverkar helheten. Under arbetets gång med att ta fram rutinen har många 
frågetecken rätats ut och förståelsen för området ökat. Rutinen behöver nu spridas och 
förankras för att nå ut till verksamhetsrepresentanterna för att stödja dem i deras arbete. 
Dialog behöver föras för hur implementering ska göras, vilket behov av stöd och utbildning 
som kan krävas samt hur behov eller synpunkter lyfts upp och hanteras. 
 
Anteckning: Med ny organisation av Regional beredningsgrupp behöver en 
kommunikationsplan tas fram. Arbetsgrupp rutin tar fram ett förslag på 
informationsmaterial. Arbetsgrupp rutin får fundera över hur rutin för samtycke skall 
införlivas i rutin för in- och utskrivning. Publicering på hemsidan GITSVG samt Vårdsamverkan 
Västra Götaland. Utskick som nyhet via GITSVG hemsidan samt till Regionala 
beredningsgruppen. 
 

9. Övriga frågor  
 
Anteckning: De frågor som ej hanns med kommer upp till nästa möte  

https://gitsvg.se/
https://www.vardsamverkan.se/
https://www.vardsamverkan.se/

